
SKOLETIPS HØRSEL

KLASSEROM
Tips
• Hvis det er montert skoleanlegg med høyttaler i klasserommet 

bør utstyret brukes selv om eleven med nedsatt hørsel ikke er 
til stede.

• Hvis akustikken er dårlig: få gjennomført en akustikkmåling av 
klasserommet.

• Enkle støydempende tiltak som tepper, tennisballer under  
stolene og lignende.

• Sjekk at støy fra installasjoner i rommet ikke overstiger krav, 
skru av prosjektor og andre ting som lager lyd når de ikke 
brukes.

• Dersom det er mulig, koble utstyret til multimediautstyr så  
eleven kan få lyden rett inn på høreapparatene.

• Hold støyen ute – du kan lufte i pausen slik at vinduene kan 
være lukket under timen.

• Plassering i rommet – avstand  til lærer og  medelever samt 
motlys gjør det utfordrende for eleven å oppfatte tale og/eller 
avlese (munn og mimikk).

Utfordringer
I klasserommet vil man ha ulike typer undervisningsform som 
tavleundervisning, samling, gruppearbeid og annet. Hver undervis-
ningsform krever ulik tilrettelegging. Generelt er det ofte vanskelig 
å høre både lærer og medelever på grunn av  støy og avstand og/
eller uro i klasserom.

Tips
• Velg et klasserom som er best skjermet for støy fra uteområde 

og gang/garderobe.
• Ta friminutt litt før de andre slik at aktivitet er etablert før det 

blir for mye støy.
• Ansatte bør være oppmerksomme på at eleven er inkludert i 

aktivitetene.
• Gå alltid bort til eleven og få oppmerksomheten før du snakker 

med ham/henne.

Utfordringer
Friminutt er ofte preget av ulike aktiviteter både inne og ute på et 
større område med mye bakgrunnsstøy og lite struktur. De fleste 
elever bruker friminuttet som en pause, men for eleven med ned-
satt hørsel kan friminuttet kreve mye energi og oppmerksomhet 
da det er vanskelig å oppfatte tale i støy. Mange elever avtaler lek 
i garderoben før de går ut og den hørselshemmede eleven kan bli 
utestengt fra leken siden den ikke får med seg det som blir avtalt. 

FRIMINUTT
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Tips
• Informer på forhånd om programmet og det som skal skje. 
• Har eleven bærbar høyttaler, prøv å bruke dette – eller elevens 

samtaleutstyr. 
• Samle gruppa før beskjeder gis underveis, vær sikker på at 

det hørselshemmede barnet får med seg det som blir sagt. Vis 
mest mulig – visualiser instruksjoner. 

• Vær bevisst bruken av musikk – og ikke gi instruksjoner mens 
den er på. 

Utfordringer
Støy i gymsaler eller svømmehaller er knyttet til aktivitet. Instruk-
sjoner gitt mens aktivitet pågår, kan være vanskelige å oppfatte. 
Mange opplever også svært mye støy i garderoben.
 
Under gym kan avstandene mellom instruktør og elever bli større 
enn i klasserom – høreapparat virker bare innenfor en radius på  
halvannen meter før det meste blir støy.  
 
Elever med høreapparat/BAHA/CI-apparat kan velge å ta dette 
av seg under aktivitet fordi det i gymsaler kan være vanskelig å 
skille tale fra støy, og for å unngå treff av ball, slag ol. på apparatet. 
Høreapparatet/BAHA/CI tåler som regel ikke vann og må tas av i 
svømmehallen. Det kan for noen elever bety at de blir funksjonelt 
døve i disse timene.

GYMSAL

Tips
• Om eleven har hørselsteknisk utstyr for bruk utenfor fast klas-

serom (bærbart) skal dette benyttes.
• Sørg for at det hørselshemmede barnet får med seg beskjeder.
• Vis mest mulig – visualiser instruksjoner.
• Samle gruppa før du gir instruksjoner.

Utfordringer
I spesialrom, for eksempel i sløydrommet og musikkrommet kan 
det være mer støy enn i andre rom på grunn av aktivitetene som 
foregår der. Rommene kan også være større enn et vanlig klasse-
rom som gjør at det blir vanskelig å oppfatte tale på avstand.

SPESIALROM
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Tips
• Har elevenbærbar høyttaler eller annet samtaleutstyr skal 

dette brukes i aktiviteter hvor det er naturlig (samlingsstund/
lesestund, informasjon og lignende). 

• Organisering - Mindre grupper i egne rom.
• Lag stille soner til lekselesing og andre aktiviteter for å gi elev-

en pauser fra støy.
• Harde leker som klosser/legobør bare brukes på tepper og 

matter slik at de ikke slår mot gulvet.
• Unngå å bruke plastkasser til å oppbevare leker, bruk i stedet 

oppbevaring av tøy, filt eller annet mykere materiale, eventuelt 
kle innsiden av plastkassene med dette.

• Ansatte bør være ekstra oppmerksomme på at eleven er inklu-
dert i aktivitetene.

• Gå alltid bort til eleven og få oppmerksomheten før du snakker 
med ham/henne istedenfor å rope på avstand.

Utfordringer
Aktivitetsskolen er ofte preget av forskjellige aktiviteter i løpet av 
dagen i ulike omgivelser både inne og ute. Dette gir utfordringer 
med tanke på å skjerme eleven med nedsatt hørsel for bakgrunns-
støy. De ansatte har ofte en stor barnegruppe å forholde seg til.AKTIVITETSSKOLE

Tips
• Informer på forhånd om hva som skal skje (turmål, hensikt 

med turen osv.). 
• Ta med elevens bærbare samtaleutstyr. 
• Samle gruppa før beskjeder gis underveis. Vær sikker på at det 

hørselshemmede barnet får med seg det som blir sagt. 

Utfordringer
Støy utendørs er forskjellig fra støy inne, og ikke nødvendigvis van-
skeligere. Åpne rom i skog og mark kan fungere bra, mens trangere 
byrom med trafikk kan være vanskelig. 

Utendørs blir det ofte større avstander, og evnen til å oppfatte tale 
kan bli redusert.Det kan dessuten være flere ting som tar oppmerk-
somheten, både auditivt og visuelt.
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